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PROJETO DE LEI Nº 265-01/2013 
  

Autoriza o Município a conceder desconto 
sobre o pagamento de Contribuição de 
Melhoria e dá outras providências. 

 
Art. 1º  Autoriza o Município a conceder descontos sobre os lançamentos de 

Contribuição de Melhoria, realizados a contar de primeiro de janeiro de 2014. 
 
Parágrafo único.  Os descontos serão concedidos da seguinte forma: 
I. 50% (cinqüenta por cento), para pagamento à vista; 
II. 40% (quarenta por cento), para parcelamentos em até 06 (seis) vezes; 
III. 30% (trinta por cento), para parcelamentos em até 12 (doze) vezes; 
IV. 20% (vinte por cento), para parcelamentos em até 24 (vinte e quatro) 

vezes; 
V. 10% (dez por cento), para parcelamentos em até 36 (trinta e seis) vezes. 
 
Art. 2º  O contribuinte poderá parcelar o seu débito em até 60 (sessenta) vezes. 

 
Art. 3º  O parcelamento terá como base, os valores lançados com  os 

acréscimos legais, tendo como piso mínimo para o valor da prestação, R$ 50,00 
(cinqüenta reais). 
 

Art. 4º  Revoga-se a Lei Municipal nº 3.935, de 25 de novembro de 2004. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO , em 17 de dezembro de 2013. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 17 de dezembro de 2013. 
 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 265-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 

265-01/2013, que autoriza o Município a conceder desconto sobre o pagamento de 
Contribuição de Melhoria e dá outras providências. 

Dando prosseguimento ao Projeto idealizado pela 
Secretaria Municipal do Planejamento e Desenvolvimento Econômico de tornar as 
pavimentações de ruas e estradas do Município auto-sustentáveis, onde  para tanto foi 
criado o Fundo Municipal de Pavimentações, propomos mais essa medida, a qual é 
essencial para alavancar o Projeto. 

A presente proposta versa sobre os descontos a serem 
concedidos sobre a contribuição de melhoria, concedendo vantagens aos munícipes 
que optarem pelo pagamento a vista, bem como, pelo pagamento parcelado, onde 
serão concedidos descontos que variam de 10% a 50%, como forma de incentivo e 
conseqüente aumento na arrecadação imediata. 

Também estamos propondo que o parcelamento da 
Contribuição de Melhoria seja realizada no máximo em até 60 (sessenta) vezes e que 
a parcela mínima não ultrapasse os R$ 50,00 (cinqüenta reais). 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto para 
análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 

Ex.mo Sr. 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


